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54 VOORZITTER AAN HET WOORD 

DE FINALE

De, wat mij betreft, mooiste 
maanden van het seizoen zijn 
aangebroken.

Kampioenschappen, nacompetities, toernooien, 

Engelandreis, El Grisio. Het zit er weer allemaal aan te 

komen.Het vooruitkijken naar de teamindelingen voor 

volgend jaar; wie van de jongeren gaat naar de selectie, 

of zelfs naar het 1e?

De afgelopen jaren hadden we de grootste moeite om de 

mannenselectie op peil te krijgen. Dit jaar is dat probleem 

verholpen, maar komend seizoen hebben we weer een 

andere uitdaging. Dan hebben we zoveel selectiespelers, 

dat we moeten gaan nadenken over een derde selectie 

elftal. Alternatief is vasthouden aan twee selectie elftallen 

en “doorselecteren”. Dat betekent dat jongens afvallen, die 

ons dit jaar uit de brand geholpen hebben. Enfin, het is 

voorlopig nog een luxeprobleem.

Daar komt nog bij dat zowel het 2e als het 1e uitstekend 

meedraaien in hun competities en nog volop meedoen 

voor promotie. Stel je voor: Heeze 1 in de 1e klasse…

Maar ook bij de vrouwen zitten we niet stil. Er wordt 

gewerkt aan een stevig samenwerkingsverband met 

DOSL, om het vrouwen- en meidenvoetbal meer body te 

geven. Dat ziet er erg goed uit, maar wat misschien nog wel 

mooier is: de samenwerking tussen beide clubs. Dat is iets 

wat we in de toekomst meer zullen gaan zien, omdat het 

besturen van een club steeds lastiger wordt. De overheid 

stelt steeds meer regels op, het voldoen aan de wet en de 

handhaving kost steeds meer kennis, tijd en geld. Dus er 

komt een moment dat er professionele hulp nodig is en 

die hulp kost geld.  Dat geld versleutelen over meerdere 

leden ligt voor de hand, dus is samenwerking op bepaalde 

vraagstukken in de toekomst een vereiste.

Over handhaving gesproken. De gemeente heeft blijkbaar 

een mystery guest naar onze kantine gestuurd. Dit in 

verband met de alcoholwetgeving voor jongeren. Gelukkig 

hebben we geen schade opgelopen, maar ik wil er toch 

graag aandacht aan besteden. Ons kantine personeel is 

duidelijk geïnstrueerd over het vragen naar legitimatie en 

het al dan niet verstrekken van alcohol. Toch krijgen ze daar 

nog steeds regelmatig vervelende opmerkingen over. Maar, 

het beleid van de club kan en mag niet anders zijn dan 

zoals we nu acteren. De overheid en de sancties zijn daar 

duidelijk over: een boete van 1360 euro bij overtreding is 

al erg, maar het verspelen van de alcoholvergunning zou 

voor de club een drama zijn. Dat moeten we met z’n allen 

niet willen!

Tot slot: laten we hopen dat we de komende maanden 

zowel op het veld als op het terras een paar mooie 

hoogtepunten beleven.

Tot ziens op het Lambrek!

Paul Krieckaert,

voorzitter@rksvheeze.nl
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Bescheiden als hij is, wil Cor zich direct distantiëren 

van bovengenoemde uitspraak (‘grootspraak’ zoals hij 

het noemt). Toch wordt juistheid van deze uitspraak 

wel degelijk bevestigd door met name het grote aantal 

mede-elftalspelers en trainer/coaches die Cor hebben 

gekend tijdens diens gloriejaren binnen de RKSV Heeze 

én daarbuiten.

Bovendien word ik in deze bewering ondersteund door 

het keurig verzorgde foto-plakboek dat ik Cor, via slinkse 

wegen, tijdelijk heb ontvreemd en waaruit ik in dit artikel 

menig keer zal citeren.

DE VOETBALCARRIÈRE 
VAN COR BROUWERS
(D’N BROUWER)

VOETBALTALENT VAN WELEER
Tekst: PETER VAN HOEK • Beeld: Archief COR BROUWERS  •  GERNIE HENSELMANS

INTRODUCTIE (voor zover noodzakelijk) 

Een van de talentvolste spelers aller tijden - misschien wel Dé talentvolste - in 

de clubhistorie van RKSV Heeze, is ontegenzeggelijk Cor Brouwers (1949), beter 

bekend als ‘Cor d’n Brouwer’, alias ‘Coco’ voor de insiders.

Mede op basis van bovenstaande feiten én 

de ontvangen reacties, moge blijken dat de 

gepassioneerde wijze waarop Cor al die jaren bezig 

was in de voetballerij, als toonbeeld gold voor de 

voetbalgeneratie uit die tijd en als voorbeeld mag 

gelden voor de huidige voetbalgeneratie. Kortom de 

meest complete voetballer in hart en ziel, aldus de bijval 

welke ik van menigeen ontving tijdens mijn research 

voor dit artikel.

VOETBALTALENT VAN WELEER
Tekst: PETER VAN HOEK • Beeld: Archief COR BROUWERS  •  GERNIE HENSELMANS
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EN ZO GING HET BALLETJE AAN HET ROLLEN

Het begon natuurlijk allemaal als vanzelfsprekend bij 

RKSV Heeze in de jeugdafdeling. Voor Cor betekende 

dit lidmaatschap het automatische en logische vervolg 

op een zorgeloze kindertijd welke uitsluitend en alleen 

in het teken stond van voetbal, voetbal en nog eens 

voetbal. Vóór, tijdens en na schooltijd, op straat, in de 

wei, of op elk braakliggend veldje, met plastic ballen, 

leren ballen of andersoortige ballen, het maakte hem 

niet uit, op alles wat enigszins rond was beoefende 

hij tot in den treure zijn bal- en vooral traptechniek, 

hét grootste wapen uit zijn verdere voetballoopbaan, 

zoals later zou blijken. Als bewijs van dit balgevoel voert 

Jo Bosmans aan dat Cor in één seizoen maar liefst 7 

corners heeft genomen die er direct invlogen, en van 

alle penalty’s door Cor in zijn hele leven genomen, er 

slechts één gemist werd!

Dat hij een natuurtalent was, werd bij de toenmalige 

leiding in de jeugdafdeling al snel duidelijk. Tijdens 

zijn jeugdjaren, onder de bezielende leiding van 

clubcoryfeeën zoals Maan Geboers, Luc van Kessel 

en ‘good old’ Jo Bosman, en later onder de hoede van 

toptrainer Hans Manders, groeide Cor dan ook al snel 

uit tot een speler van aanzien. Menig tegenstander was 

dan ook bevreesd voor Cor’s kwaliteiten en betrad vaak 

met knikkende knieën het veld. 

DE KRANTEN STONDEN ER VOL VAN

Successen konden dan ook niet uitblijven. Graag wil ik 

dan ook onze LINK-lezers uitnodigen getuige te zijn van 

enkele ‘bloemlezingen’ zoals destijds opgetekend in de 

regionale dagbladen:

Heeze – Deurne 1-0 (seizoen 1970-’71)                                                                                                                       

‘Deze beslissingswedstrijd, gespeeld in Someren voor 

maar liefst 5000 toeschouwers, eindigde in een terechte 

1-0 overwinning voor Heeze met verdiende promotie 

naar de 3e klasse. De eindstand was al na negen 

minuten bereikt toen de gevaarlijke Heeze-halfspeler 

Brouwers zo vrij als een vogel kon oprukken en de 

doelman van Deurne kansloos passeerde.’

DBS – Heeze 1-2                                                                                                                                              

‘In de 15e minuut was het Heeze dat middels Cor 

Brouwers met een subliem genomen vrije trap van 25 

meter afstand de leiding nam en in de 35e minuut met 

een fraaie kopstoot de keeper van DBS voor de tweede 

keer het nakijken gaf.

Dommelen – Heeze 0-1                                                                                                                                        

‘In de 50e minuut kon de keeper een schot op goal niet 

goed verwerken waarna de terugspringende bal door Cor 

Brouwers loeihard en onhoudbaar werd ingeschoten.’

Beerse Boys – Heeze 0-2                                                                                                                                   

‘Een counter van Heeze leverde een hoekschop op welke 

door d’n Brouwer genomen werd en tot ieders verbazing 

rechtstreeks in het doel belandde en de stand op 0-2 

bracht.’

Valkenswaard – Heeze 3-1                                                                                                                             

‘…..hierna probeerde Heeze terug te komen maar het vele 

stuwende werk van aanvoerder Brouwers ten spijt, gaf de 

Valkenswaardse achterhoede geen krimp.’

PSV (TEVENS EINDE PROFCARRIÈRE)

Bovengenoemde en nog talloze andere wekelijkse 

wedstrijdverslagen in de dagbladen, waarbij telkens de 

naam ‘Brouwers’ (of ‘d’n Brouwer’) in positieve zin werd 

belicht, konden natuurlijk voor andere verenigingen 

niet onopgemerkt blijven. Nadat eerder De Valk en FC 

Eindhoven reeds toenadering hadden gezocht, kwam 

niemand minder dan PSV in beeld! Met name door Gerrit 

van Tilburg (ex eerste elftalspeler en PSV-scout), werd Cor 

al enige tijd beoordeeld en goed bevonden om zijn verdere 

voetbalcarrière bij PSV ten gelde te maken. Via toenmalig 

PSV-secretaris Ben van Gelder ontving Cor het schriftelijke 

verzoek zich te melden bij het PSV-secretariaat voor het 

spelen van enkele testwedstrijden, hetgeen ook geschiedde. 

Naar aanleiding van deze (positieve) testen werd Cor 

vervolgens door PSV-bestuurslid Toon Brusselers (ex eerste 

elftalspeler van PSV en meervoudig international) verzocht 

om opnieuw contact op te nemen met secretaris Ben van 

Gelder inzake het afronden van overige afspraken, omdat 

PSV graag verder wilde met Cor. Uit deze overige afspraken 

kwam o.a. voort dat hij zich maar liefst 3 middagen per 

week zou moeten melden op het PSV trainingscomplex en 

op de zondagen de wedstrijden diende te spelen, hetgeen 

voor Cor een welhaast onmogelijke opgave betekende daar 

hij alle afstanden Heeze – Eindhoven (en vice versa) op ’t 

fietske moest afleggen. Mede doordat Cor nog maar net 

als landmeter een dienstbetrekking had aanvaard bij het 

Kadaster, die aan zoveel werkverzuim geen medewerking 

wilde verlenen, werd namens Cor door de RKSV Heeze een 

brief opgesteld, waarin Cor vriendelijk bedankte voor de 

eer en het door PSV in hem gestelde vertrouwen, hetgeen 

tevens het automatische einde betekende van deze zeer 

prille profcarrière.

Toch bleef Cor achter met een enigszins onbevredigd 

gevoel. Nog steeds voelde hij de uitdaging om zijn 

kwaliteiten te testen in een andere omgeving en 

op hoger niveau. Besloten werd om, evenals Wim 

Doezé dit vóór hem had gedaan, zich aan te sluiten 

bij eersteklasser VV Geldrop. Het niveauverschil met 

derdeklasser Heeze was aanzienlijk. Geldrop draaide op 

dat moment al geruime tijd mee in de top van de eerste 

klasse en werd zelfs in 1971 kampioen met promotie 

naar de toen nog hoogste klasse in het amateurvoetbal, 

de hoofdklasse. Ook daarin heeft Cor als selectiespeler 

zijn steentje mogen bijdragen, zij het vaker middels 

invalbeurten dan als vaste kracht. Van vaste waarde 

werd hij wél voor het 2e team van Geldrop waarmee 

hij eveneens het kampioenschap mocht vieren en zelfs 

mocht strijden om het algeheel kampioenschap van 

Nederland voor reserveteams. Al met al heeft hij tijdens 

die paar jaar verblijf in Geldrop een schat aan ervaring 

opgedaan die, na later bleek, ook de RKSV Heeze ten 

goede zou komen. 

AFBOUWEN

Hetgeen vaak gebeurt in het leven van vele voetballers, 

geschiedde ook bij Cor Brouwers. Na zijn langdurige, 

actieve en succesvolle periode in het vaandelteam van 

de RKSV, sluit ook Cor deze periode af in een lager, 

vaak uit vrienden samengesteld, elftal. In zijn geval 

betrof het hier Heeze 3 waarmee hij overigens in het 

seizoen 1979-’80 nog kampioen werd. Uit een verslag 

van dit competitieseizoen willen wij de LINK-lezers toch 

nog even laten meegenieten van het volgende citaat:                                                                                                                                          

‘Een absolute topper gedurende het gehele seizoen 

was ongetwijfeld Cor Brouwers. Groots in het nuttigen 

van hectoliters Moezelwijnen, groots in het versieren 

van vrouwen (zelfs tot in de Filipijnen ging hij ze 

zoeken), groots in het verzilveren van vrije trappen en 

strafschoppen, de man met het hardste en zuiverste 

schot van Heeze, en de man die de meeste doelpunten 

maakte, namelijk 19 stuks in totaal.'

TOT SLOT…..

Nog elke speeldag is d’n Brouwer te vinden langs de 

lijn van menig voetbalveld. Op zaterdag bij de teams 

van z’n achterneefjes Koen en Jop, op zondag bij ‘t 

‘uurste’ (uit en thuis). Waarom deze zo frequente 

aanwezigheid vraagt u zich af ? Gewoon, omdat elk 

voetbaldier verslaafd is aan de geur van het gras en aan 

het spelletje dat daarop wordt gespeeld. Bovendien is 

Cor langs de lijn aangenaam gezelschap, uit het juiste 

hout gesneden en voorzien van veel voetbalkennis. En 

tot slot voor de insiders; ’n graag geziene gast in de ‘5e 

kolonne’……!

VOETBALTALENT VAN WELEER
Tekst: PETER VAN HOEK • Beeld: Archief COR BROUWERS  •  GERNIE HENSELMANS
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Ondernemen
is durven...

Financiële energie
voor het MKB.
Voor een vrijblijvende kennismaking of
een adviesgesprek neem contact op met 
één van onze adviseurs, bijvoorbeeld
Rob van Oort of Eric van Heugten.

Postbus 149
5590 AC Heeze
Jan Deckersstraat 32-34
5591 HS Heeze

Tel: 040 - 224 0000
info@finergie.nl
www.finergie.nl

SPONSOR IN BEELD
Tekst: PETER VAN HOEK 
Beeld: WILMA CUIJTEN

‘Het leveren van topkwaliteit in een goede atmosfeer en tegen betaalbare prijzen 

voor iedereen is ons uitgangspunt’ zo zegt Michelle van Gestel, die reeds sinds 

medio 2011 als zelfstandig onderneemster handelt onder de naam ‘Traditions 

Kappers’, vestiging Heeze, aan de Jan Deckersstraat 55a. In dat jaar kwam dit 

zeer centraal gelegen en markante pand leeg te staan. Michelle behoefde 

niet lang te twijfelen toen het pand (voormalige videotheek) te huur bleek en 

heeft direct het pand op fraaie en sfeervolle wijze verbouwd tot haar eigen 

kapperszaak.

Michelle, is geboren en getogen in Geldrop, heeft op het ROC het kappersvak 

geleerd en is binnen de organisatie opgeleid tot zelfstandig onderneemster en 

heeft inmiddels alweer elf jaar lang ervaring opgedaan.

‘Traditions Kappers’ staat voor TRADITIE

en de vaste overtuiging hoe zij als kapper met hun 

klanten omgaan’, aldus is de slogan en openingszin

op de website van dit kapperscollectief.

In een kappersdorp bij uitstek (zo mag Heeze toch wel 

worden genoemd) ontvangt Michelle dagelijks de talrijke 

klandizie en draagt zij op professionele wijze bij in het 

leveren van topkwaliteit aan tevreden klanten (dames, 

heren en kinderen). Dit moge tevens blijken uit haar zeer 

gunstige beoordeling en positieve reviews op de website. 

Michelle beschikt over twee volwaardige, gediplomeerde 

assistent collega-kapsters die haar bij tijd en wijle bijstaan.

Regelmatig organiseert Michelle voor haar klanten diverse 

acties. Zo was de maand maart door haar verkozen tot 

‘gezinnenmaand’ waarin bepaalde producten tegen fikse 

korting werden aangeboden, want ook voor kwalitatief 

hoogwaardige haarproducten bent u bij Michelle op het 

juiste adres.

Wassen, knippen, föhnen, kleuren, stylen, highligts of 

lowlights volgens de nieuwste trends en ontwikkelingen; 

van alle markten is Michelle thuis en kunnen, bij voorkeur 

op afspraak, tegen gunstige tarieven worden geregeld.

Om de zes weken vinden voor de medewerkers van 

Traditions Kappers trainingen plaats teneinde ‘up to date’ 

te blijven inzake de nieuwste ontwikkelingen en technieken 

in de kappersbranche.

Alleen op maandag is zij gesloten. Alle overige dagen (di. 

t/m vr.) is de zaak open van 09.00 tot 18.00 uur en op 

zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Veel vaste klanten die Traditions Kappers ontvangt hebben 

op enigerlei wijze connecties met de RKSV Heeze. Wellicht 

hebben wij het indirect aan deze klanten te danken dat 

Traditions Kappers de vereniging daardoor steunt met 

haar maandelijkse advertentie in ons LINK-magazine.

Namens de RKSV Heeze danken wij Michelle dan ook dat 

mede dank zij deze steun, dit LINK-exemplaar opnieuw 

bij u in de bus ligt, en wensen haar alle succes voor de 

toekomst.

TRADITIONS 
KAPPERS HEEZE
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Hij voelt zich niet echt een superpromotor, maar 

is de club toch altijd trouw gebleven - inmiddels 

al vijfenvijftig jaar - ook in de tijd dat hij zelf niet 

meer voetbalde.

Als jonge jongen mocht hij niet meteen op 

voetbal. Van zijn ouders moest hij eerst bij de 

welpen. Dat vonden ze waarschijnlijk goed voor 

zijn opvoeding. En dat zal ook best zo geweest 

zijn, maar het was niet zijn ding. Toen die 

periode afliep, kon hij dan eindelijk lid worden 

van de voetbalclub en kwam terecht in wat 

toen de D-jeugd heette, nu JO-12. Tijdens zijn 

verblijf bij de junioren viel er voor hem geen 

kampioenschap te vieren; dat gebeurde pas 

veel later bij de senioren. Als rechterverdediger-

stopperspil kwam hij in Heeze 2 terecht. 

Eénmaal mocht hij als reserve met Heeze 1 mee. 

Toen trainer Piet Mikkers hem liet warmlopen 

leek het erop dat hij zijn debuut zou maken. 

Helaas voor hem, kwam Heeze in Hapert op 

een 0-1 voorsprong en werd Piet Maas het veld 

in gestuurd om deze stand vast te houden. 

Daarna is hij nooit meer bij het eerste betrokken 

geweest. Met Maan Geboers als trainer heeft 

hij achtereenvolgens in Heeze 2, Heeze 3 en 

Heeze 5 gespeeld. Met dat laatste team werd hij 

kampioen in het jubileumjaar 1980; ook werd 

toen het buurtvoetbaltoernooi gewonnen door 

De Rooie Hoek. Zijn broer Peter was daar ook 

bij. In datzelfde jaar werd in de zaal door ZVV 

Lau Scheepers, de beker gewonnen en ook daar 

was Kees bij.

In 1986 is hij gestopt met actief voetbal. Nu 

eens een keer niet, omdat een blessure hiertoe 

noopte, maar omdat hij inmiddels andere 

prioriteiten had, zoals zijn gezin. Het was voor 

hem belangrijker om zondags thuis te zijn. Later 

ging hij op zaterdag naar de verrichtingen van 

zijn zoons kijken en werd hij ook jeugdleider. 

Rutger had niet de voetbalgenen geërfd, maar 

Sander en zeker Vincent wél. De laatste bereikte 

Heeze 1, ging naar Rood Wit Veldhoven en 

probeert nu Sterksel te laten promoveren. 

Kees was er altijd bij. In ieder geval bij de 

thuiswedstrijden.

Zo’n vier jaar geleden werd hij door Frans van 

den Broek gepolst of de bestuurskamerdienst op 

zondag iets voor hem was. Hij kwam meedraaien 

in het rooster en is er nog steeds bij. Hij doet het 

met veel plezier. Vooral de leuke contacten met 

de uitspelende teams op zondag, als die voor 

vertrek koffie komen drinken - de kantine zo 

vroeg nog niet open is - vindt hij nuttig. Je hoort 

dan wat andere praat.

Tussendoor heeft hij twee keer het Bumet 

schoolvoetbaltoernooi mee georganiseerd. Dat 

was in de tijd dat Peter Grotenhuis het wegens 

een verhuizing te druk had.Zijn werkzame 

leven speelt zich af op de basisschool. Als 

onderwijzer op eerst de Bergerhof en later de 

Merlebosschool. En dat doet hij op zijn eigen 

manier, die vooral door de kinderen zeer wordt 

gewaardeerd. Voor hem is dat belangrijk: op een 

verantwoorde en plezierige manier de kinderen 

de nodige dingen bijbrengen. Hij vindt het dan 

ook prachtig als kinderen hem op straat of 

het voetbalveld luidkeels begroeten met “Hoi 

meneer Kees”.En met zijn pensionering in zicht, 

lonkt de Maandagmorgenploeg.

We zijn hem nog niet kwijt.

SUPERPROMOTOR
Tekst: NICO VAN DER PALEN • Beeld: EGON VAN DER LINDEN

SUPERPROMOTOR
Tekst: NICO VAN DER PALEN • Beeld: EGON VAN DER LINDEN

MENEER KEES

De meesten kennen hem als “Meneer Kees” van de Merlebos school. Toch is 
hij bij de RKSV Heeze niet echt een onbekende. Uiteraard heeft hij gevoetbald 
en is hij jeugdleider geweest. Nu komen we hem tegen in de bestuurskamer 
als wedstrijdcoördinator bij de senioren op zondag. En wie weet wat de 
toekomst nog gaat brengen.

“Hij doet het met
veel plezier.”

“Vooral de leuke contacten 
met….vindt hij nuttig.””
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IK BEN
RONALDINHO

We hebben vroeger allemaal op het plein of op een grasveldje gevoetbald. 
Al was het een normaal partijtje, afvalracen, 16-en of latje-trap, je veranderde 
in een ander persoon.

Wanneer je tegen je vrienden speelde, zag je een vol 

stadion voor je die jouw naam scandeerde. Je koos 

altijd iemand, je grote voorbeeld. “Nee, ik wil Ronaldinho 

zijn!” Ongetwijfeld gaan die discussies nu over Cristiano 

Ronaldo of Lionel Messi, maar dit fenomeen vindt nog altijd 

plaats. Je werd soms even uit je droom geholpen door 

een bal die naast vloog gevolgd door de opmerking “Zelf 

halen!”,  maar wanneer je dan een succesvolle overstap en 

schaarcombinatie maakte, veranderde je plotseling weer in 

Zinedine Zidane.

Het was magie, je fantasie gebruiken samen met een groep 

vrienden. Je had natuurlijk ook de degelijke balafpakkers 

nodig die mannen kozen zoals Jaap Stam en als je pech 

had Marco Materazzi. Je hoopte dan dat iedereen de rol 

niet te serieus nam, want anders moest je voor de David 

Beckhams telkens de bal gaan halen en daar werden 

de Van der Sarren en Buffons na een tijdje ook ziek 

van. Mopperen mocht overigens niet, anders werd je 

berispt door de enige van de groep met een blessure of 

die net gloednieuwe schoenen aan had en de taak van 

scheidsrechter op zich had genomen. De scheids was 

omgekocht of hij werd vooral genegeerd.

Het was een wedstrijd van alles of niets, een strijd tot de 

dood! Of… totdat de eigenaar van de bal aan het verliezen 

was of moest gaan eten. Elk potje had een vliegende keep. 

Als je iemand had die bereid was om de hele middag in 

goal te staan, moest je die koesteren want we hadden 

niet allemaal dat geluk. Er was een kreet die soms over de 

velden klonk en dan sloeg heel de sfeer om. Je kent het wel: 

“Winnende goal!” Dan maakte de score ineens niet uit, het 

was dan je persoonlijke finale van de Champions League.

Van een warming-up of met z’n alle stretchen was geen 

sprake, je moest zorgen dat jouw team de bal had om af 

te trappen. Daarvoor werden de teams heel eerlijk beslist 

door de enige manier die wij kenden: pispotten. 

Daar werden ego’s gestreeld of juist verpulverd. Werd je als 

eerste gekozen, liep je als een vedette over het veld. Bleef 

je als laatste over, had je iets te bewijzen en was je binnen 

de kortste keren doodop. Wedstrijdjes eindigden vaak 

met gezeur: een paar groene vlekken op je broek die je 

meenam naar je moeder, of je schopte de bal ergens over 

de heg en niemand was thuis.

Jochem Michels
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Het antwoord bleek achteraf verrassend simpel te zijn: 

in mijn klas waren bijna alle  jongens toen lid van de 

voetbalclub of zaten, zoals we dat toen zeiden, “onder 

het voetballen”. Had ik dan in die tijd helemaal geen 

echte interesse voor voetbal? Natuurlijk wel! In mijn 

vroegste herinneringen ging ik met mijn vader mee naar 

het sportpark om naar het eerste te kijken en na school 

trapte ik ook regelmatig met samen met schoolvriendjes 

op een van de reeds lang verdwenen trapveldjes in 

onze gemeente tegen een bal. Misschien had ik ergens 

wel de illusie, dat ik door de trainingen en wedstrijden 

in clubverband wel een betere voetballer zou worden. 

Als je maar goed relativeert, is dat in beperkte mate 

nog enigszins gelukt ook. Ooit begon ik zo in de E5 en ik 

OOK VOETBAL IN DE LAGERE
REGIONEN KAN JE HEEL VEEL
MOOIS BRENGEN
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Niet gehinderd door een surplus aan voetbaltalent, bepaalt voetbal toch al sinds 

mijn vroegste jeugd een deel van mijn leven. Ik heb me wel eens afgevraagd 

waarom ik op achtjarige leeftijd mij heb aangemeld bij onze plaatselijke voetbaltrots.

hield het in de jeugd vol tot in de A2 met daar tussenin 

wisselende successen in de lagere teams van elke 

leeftijdscategorie. Een topseizoen was in de C4, waarin 

ik met een voor mijn astronomisch hoge aantal van 9 

doelpunten zelfs topscorer werd. Een hoogtepunt in dit 

seizoen was de beslissende 2-3 in een uitwedstrijd bij 

DVS in Aalst, waarmee de toen nog 2 punten voor een 

overwinning mee naar Heeze werden genomen. Pas 

later realiseerde ik me dat hoe belangrijk Theo Weiss, 

die leider was van C4, is geweest voor ons team. Hij 

wist iedereen in dit toch wat matig getalenteerde team 

vertrouwen te geven en zo had iedereen het gevoel 

belangrijk te zijn. Op die leeftijd zag je dat nog niet, maar 

later komt toch dat besef. Toch was voetbal 

nog niet het zo belangrijke deel van mijn leven, dat het 

later zou worden. Het was nog gewoon een onderdeel 

zoals naar school gaan. Iets wat er gewoon bij hoorde 

zonder dat er over nagedacht werd. Na een seizoen 

in de A2 (ook een schitterend seizoen met een heel 

goed team, dat aardig in de top meedraaide) besloot 

ik te stoppen, omdat ik op zaterdag een baantje kon 

krijgen. Vanaf toen volgde ik het voetbal passief door 

op zaterdagavond de thuiswedstrijden van PSV te 

bezoeken en op zondag die van het eerste. Helaas miste 

ik zo wel de viering van het 50-jarig jubileum van de club, 

maar dat zou later bij het 75-jarig jubileum ruimschoots 

goed gemaakt worden. 

Na een paar jaar besloot ik weer te gaan voetballen 

en startte ik in het toenmalige zesde. Dat was toen 

een team met allemaal twintigers met als leider Wim 

Sperber. De verwachtingen waren hooggespannen, 

maar het eindresultaat viel toch wat tegen (mooie zeges 

werden afgewisseld met knullige nederlagen) en in 

mijn herinneringen speelden we een onopvallende rol 

in de middenmoot. Na wat omzwervingen via Heeze 

12 en 11 kwam ik uiteindelijk in het tiende terecht, dat 

later het  roemruchte Achtste zou worden. De eerste 

kennismaking met dit team staat me nog heel helder 

voor de geest. Het seizoen 1985/1986 startte met een 

lager seniorentoernooi en ik zorgde, dat ik om 9.00 

uur  in de kantine was, want de eerste wedstrijd zou 

op 10.00 uur beginnen. Zo was ik dit immers gewend, 

maar tot mijn verbazing duurde het tot 9.45 uur dat mijn 

eerste medespeler zich aan de bar meldde en rustig 

een kop koffie bestelde. Dit was Peter Leijssen en toen ik 

hem vroeg waar de rest bleef antwoordde hij heel rustig: 

“Och, die komen nog wel. Het is nog vroeg.” Uiteindelijk 

zou er inderdaad een 

“Hij wist iedereen...
dit toch matig 
getalenteerde team 
vertrouwen te geven...”
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werd, maar het was gewoon even wennen op 

allerlei gebied. De prestaties waren niet bepaald 

om over naar huis te schrijven. Als ik in de loop 

van de middag of soms zelfs avond thuis kwam, 

vroeg mijn vader na verloop van tijd niet meer of 

we gewonnen hadden, maar met hoeveel we deze 

keer verloren hadden. De eerste overwinning (3-1 

tegen Eindhoven) zou uiteindelijk in de allerlaatste 

competitiewedstrijd geboekt worden. Verder 

miste ik natuurlijk de gezamenlijke herinnering, die 

de anderen met elkaar hadden. Een persoon uit 

die begintijd was extra belangrijk voor mij en dat 

was Nico Verbeek. Hij zorgde ervoor, dat ik me na 

verloop van tijd echt thuis ging voelen het team en 

zo leerde ik de anderen ook steeds beter kennen. 

Mijn carrière bij Heeze 10, dat later jarenlang het 

Achtste zou zijn, heeft 20 jaar geduurd, maar is in 

feite nog steeds niet afgelopen.

In de loop van de jaren werden de mensen van 

de ‘harde kern’ ook echt vrienden en we treffen 

elkaar nog regelmatig. Zo wordt onder de naam 

Oud-Heeze 8 al jarenlang meegedaan aan het 

zomeravondvolleybal en zijn er regelmatig Triviant-

avonden. Ook zijn er al diverse jubilea gevierd zoals 

Vijf jaar gin Achtste, Acht jaar gin Achtste, Tien jaar 

gin Achtste en recent nog Twaalf en een half jaar 

gin Achtste. Voor 2020 staat nu al “Vijftien jaar gin 

Achtste” op het programma. Bovendien gaat vrijwel 

de hele selectie in mei naar Berlijn om daar vier 

dagen  “Kultur” te proeven. Met recht kan ik zeggen, 

dat voetbal in de kelderklasse zo een echt belangrijk 

onderdeel van mijn leven is geworden. Uiteraard 

had ik natuurlijk heel graag een  voetbalcarrière in de 

selectie gehad, maar het besef dat dit er niet in zat, 

was er al vroeg en ik heb ervaren, dat ook voetbal in 

de lagere regionen je heel veel moois kan brengen.
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volledig team iets na tienen aantreden voor de eerste 

wedstrijd. Van het wedstrijdverloop kan ik me weinig 

meer herinneren, maar ik weet wel, dat er geen enkele 

overwinning behaald werd. De sfeer leed er echter 

niet onder en tussen de wedstrijden door was het een 

dolle boel. Omdat het team enkele maanden daarvoor 

naar Engeland was geweest, was dit natuurlijk hét 

gespreksonderwerp. Omdat ik er toen nog niet bij was, 

beperkte ik me vooral tot luisteren naar al die verhalen. 

De laatste wedstrijd van het toernooi kan ik me nog 

levendig voor de geest halen en dan vooral omdat ik 

als spits maar liefst 13 keer mocht aftrappen in een 

wedstrijd van 2 X 12 minuten. Eindresultaat was dus een 

nederlaag met de astronomische cijfers 0-12. Dit had 

wel een reden. Zo’n 10 minuten voor het begin van de 

wedstrijd hadden twee spelers, in de wetenschap dat de 

laatste wedstrijd nog wel een uurtje op zich liet wachten, 

onafhankelijk van elkaar een blad flessen besteld. Toen 

Tiny Ceelen ons sommeerde binnen vijf minuten op 

het veld te staan, stonden er twee volle bladen bier. 

Nadat deze in recordtempo waren weggewerkt (bier 

laten staan werd als een doodzonde gezien), werd aan 

de wedstrijd begonnen. Het staat me nog helder voor 

de geest, dat toen het voltallige seniorenbestuur met 

plaatsvervangende schaamte langs de lijn stond. Op 

maandagavond besloot ik toen om Frans Berkers te 

bellen met het verzoek om overgeplaatst te worden 

naar een ander team. Nadat ik Frans had uitgelegd 

waarom ik dit verzoek had, sprak hij de legendarische 

woorden: “Kijk het nog eens een week of twee af. 

Dan zal je zien, dat die jongens best wel meevallen. 

Als je dan nog weg wilt, bel je maar.” Dit advies heb ik 

opgevolgd en ik heb nooit meer gebeld. Tot het einde 

van het Achtste in 2005 ben ik actief geweest bij het 

team, eerst als speler en later als leider. In het begin viel 

het niet mee om onderdeel van het team te worden. 

Dit kwam zeker niet omdat ik er niet geaccepteerd 

“Bier laten staan
werd als een doodzonde 
gezien”

“...werden de mensen 
van de ‘harde kern’ ook 
echt vrienden...”

“...Dan zal je zien, dat 
die jongens best wel 
meevallen.”
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VOETBAL FAMILIE FRAIKIN
Na weken van plannen van een afspraak met de familie Fraikin, is het toch eindelijk 
gelukt. Op een zaterdagmiddag na de wedstrijden zitten we dan toch eindelijk samen 
in hun knusse huis aan de Schoolstraat. Het is een bezig, sportief maar vooral ook 
gezellig gezin, blijkt wel.

DE FAMILIE FRAIKIN

De familie Fraikin bestaat uit vader Stefan, moeder 

Suzanne, hun zoons Youri en Dimitri en dochter Suzette. 

Stefan is een geboren en getogen Eindhovenaar maar 

Suzanne kent als een van ‘van den Berg’ heel Heeze. 

Youri is de oudste en speelt in JO13-2 en Dimitri speelt 

in JO11-1. Suzette is de jongste telg van het gezin en het 

zonnetje in huis. 

OP HET WERK...

Stefan is in het dagelijkse leven projectmanager huisvesting 

overheidsdiensten. Bijzonder is wel dat Stefan en Suzanne 

elkaar op het werk hebben leren kennen. Suzanne trapt 

af: “Mijn baas zei tegen me ‘Die Stefan is een goede vent 

voor je’……en zo geschiedde. Mijn baas is een kenner op 

dat gebied”, voegt Suzanne er lachend aan toe. Suzanne is 

ondertussen gestopt met haar baan en is nu naast moeder, 

energiecoach voor Opgewekt Heeze-Leende en helpt 
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daarnaast graag mee op school of als captain bij het tennis. 

Alsof dat niet genoeg is opent Suzanne binnenkort haar 

eigen Bed en Breakfast ‘De Parelberg’ aan de Boschlaan 

in Heeze. Suzanne: “Ik kijk er echt naar uit. Ik heb bij mijn 

ouders aan de Boschlaan een locatie met daarin een grote 

vergaderruimte en verschillende kamers die ik kan verhuren 

aan gasten en groepen tot 10 personen. De AirB&B is nu 

bijna af.” 

GEZELLIGHEID

De familie Fraikin heeft gezelligheid hoog in het vaandel 

staan. Nadat de familiefoto voor deze Link is gemaakt 

komt Suzette binnen met een groot bord vol met soesjes 

en tompoezen. Suzanne vertelt: “Suzette houdt echt van 

gezelligheid. Ze zorgt er altijd in huis voor dat het gezellig is.” 

Het gebak wordt opgediend op creatieve gebaksbordjes. 

“Deze hebben we zelf gemaakt tijdens mijn vrijgezellenfeest. 

Ik gebruik ze nog altijd”, vertelt Suzanne. Voordat ik het weet 

is het foto-album erbij gepakt en zitten we gezellig samen op 

de bank te lachen om allerlei foto’s. Dat is nou echt typerend 

voor de familie Fraikin; binnen een paar minuten voel je je thuis 

en eerlijk is eerlijk, van een interview is geen sprake meer. Het is 

eerder een gezellig bezoekje aan de familie Fraikin.

VOETBAL FAMILIE

Stefan: “Ik ben gaan voetballen bij het toenmalige Veloc in 

Gestel Eindhoven (nu vv Gestel red.). Ik heb, afgezien van 

een uitstapje van ca. 2 jaar naar de jeugd van PSV, daar 

mijn gehele jeugd gevoetbald en ook daarna nog.” Zelfs 

toen Stefan en Suzanne, na de geboorte van Youri, in 

Heeze zijn gaan wonen, ging Stefan nog regelmatig naar 

Eindhoven trainen en voetballen. “Ook bij Veloc heb ik 

diverse jeugdteams getraind en gecoacht. Ik heb daar zelfs 

mijn trainerbevoegdheid gehaald. Het was dan ook niet 

minder dan logisch dat ik ook de teams van Youri en Dimitri 

ben gaan trainen en coachen.” Ook Stefan’s vader Chris 

heeft altijd gevoetbald, evenals zijn broer Erwin. “We waren 

thuis een echt voetbal gezin; alles draaide om voetbal.” Ook 

Suzanne is erg fanatiek te noemen. Stefan: “Suzanne is de 

trouwste supporter van Youri en Dimitri. 

Het mooie van haar is ook dat ze het altijd positief benadert 

en erg fanatiek is.” Suzanne gaat verder: “Ook bij ons thuis 

werd er gevoetbald, misschien niet zo fanatiek, maar mijn 

4 broers Dick, Ronald, Maikel en Norbert voetbalden. Meer 

voor het plezier, dat wel.” Tijdens het interview komt Ronald 

nog even binnen. Hij kan dit ook wel beamen: “Ik ben altijd 

het talent van weleer gebleven…….vooral in de kantine.” 

Voegt hij lachend toe. 

VERENIGINGSMENSEN

Het is voor Stefan en Suzanne doodnormaal dat je iets 

voor je vereniging betekent. Stefan: “Ik vind het erg fijn dat 

ik samen met mijn zoons dingen kan ondernemen en ze 

iets kan bijbrengen. Ik denk dat ik zeker iets kan toevoegen 

waarbij mijn trainersdiploma de club goed kan helpen. Het is 

ook goed dat de club zelf daarin mee gaat. Het mooiste vind 

ik wel dat ik de kinderen iets kan bijbrengen en ze echt zie 

ontwikkelen.” 

GOED WEEKEINDE

Youri en Dimitri kijken terug op een leuk en goed weekeinde. 

Ze hebben beide hun wedstrijd gewonnen. Youri vertelt 

honderduit: “We speelden tegen Dommelen en daar zitten 

ook jongens van mijn klas in. Dus ik moest wel winnen. 

Het was misschien wel een gestolen overwinning, maar 

het mooiste moment was wel toen ik de winnende treffer 

maakte. Met een mooie sleepbeweging omspeelde ik de 

verdediging en daarna ook nog een keer de keeper.” Vol 

trots zit Youri op de bank. Hij geniet van het gesprek en de 

vele anekdotes over van alles en nog wat die voorbij komen.

SPORTIEF

Ook tennissen Stefan en Suzanne, en niet eens 

onverdienstelijk. Ze doen mee met de Heezer 

tenniscompetitie waar ze de afgelopen jaren twee keer 

kampioen zijn geworden. Ook Suzette en Youri tennissen; 

Dimitri heeft tennis voor Streetdance ingeruild. Suzette doet 
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verder aan dansen en hockeyt sinds kort ook. Suzanne 

verteld: “Ik vind het ook belangrijk dat de kinderen aan 

een sport doen. Maakt niet uit wat. Sportief bezig zijn 

maar vooral ook samenwerken is daarbij erg belangrijk. ” 

Een andere grote hobby van Stefan is vissen. “Ik ga graag 

vissen, dat doe ik al heel erg lang. Iedere twee jaar ga ik met 

visvrienden een week vissen in Noorwegen. Heerlijk is dat.“ 

In de tuin prijkt dan ook een mooie vijver met daarin diverse 

vissen. Uiteraard Stefans hobby.

OPA

Opa Chris komt diverse malen in het gesprek voor. Youri 

vertelt trots “Opa komt eigenlijk altijd wel kijken. Hij geeft 

altijd tips en geniet er ook van als wij spelen. Het gehele 

team kent hem wel. Hij hoort er echt bij.” Chris Fraikin woont 

in Eindhoven en heeft zelf ook altijd gevoetbald en zelfs nog 

een korte periode bij PSV gespeeld. “Opa Chris heeft zelfs 

nog een tijd keeperstraining gegeven in Heeze. 

Daar hadden ze behoefte aan en opa wilde dat wel doen. 

Zo ook de keeper uit mijn team. Hij heeft er ook veel van 

geleerd”, aldus een trotse Youri.

Familie Fraikin, bedankt voor het gesprek, maar vooral voor 

wat jullie bijdragen aan RKSV Heeze. Een interview dat meer 

een gezellig samenzijn was dan een interview. Ook daarvoor 

bedankt.

Doodnormaal dat je iets 
voor je club doet.

Bed en Breakfast

Suzanne is de trouwste 
supporter van Youri en 
Dimitri Opa Chris hoort ook echt 

bij het team

De kinderen zien 
ontwikkelen
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De uitvinder van Walking Football is volgens mij Messi. 

Die wandelt het grootste deel van de wedstrijd. Dat 

zijn de momenten dat hij niet aan de bal is. Krijgt hij 

de bal, dan wordt hij explosief. (Als je even in een 

dip zit, kijk dan naar: https://www.youtube.com/

watch?v=JmbZpvFNan0. In 49 minuten en 57 seconden 

krijg je 600 goals van Messi te zien. Alles is bekeken, 

geen enkel lucky shot of zondagsschot. Je hele week 

is meteen goed. Opvallend: altijd de verre hoek. 

Maar dan Walking Football. Ook in balbezit wordt er 

gewandeld. ‘Walking’ houdt in dat er altijd één voet aan 

de grond moet blijven. Ook als de bal helemaal niet 

in de buurt is. Zelfs bij het vrijlopen in balbezit en het 

omschakelen bij balverlies mag er niet worden gerend. 

Het schijnt de bedoeling te zijn van deze nieuwe tak 

van sport dat onze veteranen in beweging blijven als 

gewoon veldvoetbal niet meer tot de mogelijkheden 

behoort, en dat vooral het sociale aspect een factor 

van belang is. Oftewel veel koffie drinken en af en toe 

wandelen. En gezellig babbelen. Daar kan ik inkomen.

Dit valt in de praktijk lang niet altijd mee, zo begrijp ik. 

Een van onze veteranen die we niet met name zullen 

noemen (Frans S) gaf er al na enkele minuten de brui 

aan. De scheids was namelijk onverbiddelijk: elke keer 

als er ook maar een fractie van een seconde beide 

voeten van de grond waren, floot hij af. Ook als je ver 

van de bal af was. Na een derde keer afgefloten te 

zijn vanwege ‘rennen’, rende hij het veld af. Hij had het 

helemaal gehad. Ik begrijp hem. 

Het ziet er wat vreemd uit. Een soort damesvoetbal, 

maar dan door mannen op leeftijd (ingezonden 

brieven kunt u richten aan de Commissie Normen en 

Waarden). Een bal in de loop spelen, om maar iets 

te noemen, heeft geen enkele zin. Een kopdoelpunt 

wordt afgekeurd, omdat de bal niet boven heuphoogte 

uit mag komen. Een lobje over je tegenstander mag 

dus ook al niet. Geen idee waarom eigenlijk. Met de 

grootste nadruk wordt er op gewezen dat er geen 

slidings gemaakt mogen worden. Eh, is dat niet een 

beetje een overbodige regel. Ooit iemand al wandelend 

een sliding zien maken? Je kunt pas over de grond 

roetsjen als je eerst flink vaart gemaakt hebt. Toch?

De KNVB legt ons uit dat de spelregels bedoeld zijn om 

de fysieke belasting laag te houden zodat blessures 

worden voorkomen (“niet in de rug duwen” vind ik wel 

een grappige regel; over duwen in de buik wordt niets 

gezegd). Vreemd. Als je alleen maar mag wandelen, 

blijft dan de fysieke belasting dan niet vanzelf laag? 

Met name omdat het om een klein veld gaat: 40 bij 

25 meter. Op de site van onze nationale voetbalbond 

wordt een veld ingetekend rond de middenstip van 

een gewoon speelveld. Je trapt dus gewoon af vanaf de 

middenstip. Beelden op de site van RKSV Heeze laten 

zien dat ze het bij ons niet zo nauw nemen met de 

afmetingen: de mannen gebruiken het penaltygebied. 

Van het hoofdveld. Dat heeft toch echt andere 

afmetingen. Dan hoef je geen lijnen uit te zetten, 

zo zal de gedachte zijn geweest. Het deed wel om 

onduidelijke redenen de wenkbrauwen fronsen van 

JO17-1. Maar goed, even over de blessures. Een ander 

speler wiens naam we niet zullen prijsgeven (Peter 

van de G) meldde ons dat er nogal wat geblesseerden 

waren na die ene partij, waarbij overigens naar eigen 

zeggen meer tijd besteed werd aan koffie dan aan 

wandelen. Geblesseerd na een poosje wandelen? Ja, 

aldus de woordvoerder van het team. Je gebruikt bij 

Walking Football spieren die je anders niet belast. Iets 

met snelwandelen. Ik neem direct aan dat er geen 

blessures gefingeerd worden, maar het klinkt toch 

wonderlijk. 

Er is nog iets waar ik mij over verwonder. Wat lees ik 

over dit nieuwe fenomeen: “De warming-up is een erg 

belangrijk onderdeel van de training”. Ik wist niet dat er 

bij deze nieuwe tak van voetbal getraind werd. En dat 

die dan ook nog eens begint met een warming-up. Ik 

ken eigenlijk niemand die eerst een warming up doet 

voordat hij aan een boswandeling begint. Nou ja, wat 

maakt het ook allemaal uit. De koffie smaakt prima en 

het biertje naderhand ook. Daar gaat het om. Toch?

    Graspol

COLUMN GRASPOL

VEEL KOFFIE EN
AF EN TOE WANDELEN



26 27Op het moment van schrijven van deze LINK doen zowel Heeze 1 als Heeze 2
mee in de bovenste regionen van de competitie. Prachtig! 
Enkele spelers vroegen we om een reactie op de goede prestaties:

MARK DE GROOT
“Ik denk dat je op dit moment 
gewoon een goede groept hebt en 
dat er binnen de groep verschillende 
kwaliteiten zijn. Daarnaast moet er 
binnen het team dat speelt zowel 
voor 1 als 2 chemie zijn tussen 
ervaring, acceptatie en taken binnen 
het veld. Dit zit gewoon goed dit jaar 
en komend jaar kan het alleen maar 
sterker worden met de jongens van 
de A1. De balans tussen kwaliteit en 
ervaring/jeugd is gewoon erg goed.”

TYRONE PELZERS 
“Het belangrijkste vind ik dat 
de sfeer tussen Heeze 1 en 2 
goed is, zowel binnen als buiten 
het veld. Ik kom van buitenaf 
(Sterksel). Maar hier is het ook 
een soort van vriendengroep voor 
en na het voetbal. Heeze 1 en 2 
worden veel samen betrokken 
en moet regelmatig met elkaar 
spelen. Dit wordt door alle spelers 
geaccepteerd en iedereen denkt in 
clubverband.”

LARS VAN DOOREN
“We zitten in een flow door de 
goede prestaties en zijn in de 
winning mood. Het is een goede 
groep. Ook de sfeer onderling is 
hartstikke goed, het klikt, en het is 
ook een hechte groep. Na afloop 
drinken we dan ook gezellig samen 
een pot bier.”

PRACHTIG!

PS: Ook de JO19-1 draait momenteel bovenin mee in de hoofdklasse, en zij hebben
de eerste periodetitel op zak, waardoor ze al verzekerd zijn van nacompetitie.
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 “Aan het begin van het seizoen werd gezegd dat het er wel 

eens hard aan toegaat bij het seniorenvoetbal, maar dat is 

me heel erg meegevallen. De meeste van onze wedstrijden 

zijn heel sportief.” vertelt Stefan. “Ja, en je kan soms ook even 

buurten met je tegenstander, dat vind ik wel mooi eraan. 

Iedereen heeft er lol in, totdat je er teveel om je oren krijgt”, 

voegt John eraan toe. Al laten Heeze 5 en John zich absoluut 

niet kisten door wat tegengoals. “Ach, op een bepaald 

moment ga je niet zoveel inzitten over een goal meer of 

minder. Dat doe ik ook met biertjes na de wedstrijd, je stopt 

uiteindelijk met tellen.”  

Een voordeel van een heel nieuw team maken op deze 

leeftijd is wel dat iedereen snel kan leren en dat ook kan 

doen in een harmonieuze en ondersteunende omgeving. 

“Je ziet iedereen beter worden na een hoop trainingen, 

spelers wennen aan hun posities en we spelen, als we 

allemaal een beetje fit zijn, leuk voetbal. Het is een kwestie 

van gewenning en comfortabel worden met de bal. Als 

je een fout maakt word je ook niet belachelijk gemaakt of 

uitgelachen.” zegt Yannick.

  

De grondleggers van Heeze 5 begonnen hun vriendenteam 

helemaal nieuw en na het regelen van shirts, ballen, een 

sponsor en andere benodigdheden, bestonden ze toen 

nog uit een groepje ex-voetballers die graag de gezelligheid 

van de kantine en het sportpark weer wilden meemaken. Zij 

kwamen er snel achter dat je veel teamleden moet hebben 

want zondagochtend om 9.00 is nu eenmaal een tijdstip 

waarop velen niet topfit zijn. Zo kwam Stefan er als eerste 

bij, die daarna meerdere spelers begon te strikken voor het 

team en onder wie natuurlijk John, en na een tijdje voegde 

ook Yannick zich bij de selectie.  

Ze zouden het wel iedereen aanraden om gewoon te 

starten met een vriendenteam en lol te hebben op een 

zondagochtend. Je leert veel meer mensen kennen en 

je hebt in het weekend altijd wat te doen met vrienden. 

Natuurlijk, een dag minder uitslapen en een avond in de 

week opofferen om in de kou rondjes te gaan lopen klinkt 

niet voor iedereen als ‘lol hebben’ maar volgens Yannick 

wel. “Ik heb het er echt wel voor over, de meesten trouwens 

wel. Je groeit als een team en je ziet jezelf beter worden.” 

Stefan ziet de toekomst rooskleurig in. Hij heeft realistische 

verwachtingen voor het nieuwe seizoen. “We willen 

meedoen in de wedstrijden, uitslagen die dicht bij elkaar 

liggen en we willen van die vervloekte laatste plek af. Dat is 

de eerste stap, de rest komt later wel.”

Je mag dan wel stellen dat het een moeilijke wedstrijd 

gaat worden. Deze hindernis heeft RKSV Heeze 5 

dit seizoen in overvloed, maar dat mag de pret niet 

drukken. In hun selectie zitten acht jongens die nooit 

eerder op voetbal hebben gezeten. LINK sprak met 

drie van deze jongens: Yannick Aretz, John Swinkels en 

Stefan Snoeijen.  

“Het valt best wel tegen. Na 10 jaar basketbal had ik 

gedacht een beter balgevoel te hebben maar dat blijkt 

niet zo te zijn.”, zegt Stefan, de linksmidden van het 

VOETBALLEN IS HEEL SIMPEL,
MAAR HET MOEILIJKSTE WAT ER IS, 
IS SIMPEL VOETBALLEN

HEEZE 5
Tekst • JOCHEM MICHELS  Beeld • GERNIE HENSELMANS en HEEZE 5

HEEZE 5
Tekst • JOCHEM MICHELS  Beeld • GERNIE HENSELMANS en HEEZE 5

Stel je voor, je moet voetballen tegen volwassen mannen met ongeveer 20 jaar 

ervaring en jij loopt voor de eerste keer op een voetbalveld.

team. “Ik moest echt vanaf nul beginnen, maar ik heb 

er wel heel veel plezier in.” Ook Yannick heeft eerder 

een sport beoefend: hockey. Wel heeft hij de overgang 

gemaakt van rechteraanvaller naar centrale verdediger. 

“Ik ben heel bekend met teamsport en veel lopen, 

daar heb ik veel profijt van.” De derde man van het 

gezelschap heeft zich niet eerder aan een teamsport 

gewaagd, maar beoefende een vechtsport: taekwondo. 

“Dat ga ik maar niet meenemen naar onze wedstrijden 

op zondag”, lacht John, die niet zo moeilijk doet over 

posities.   
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ENGELANDREIS JO15-1
In het Paasweekend bracht de JO15-1 een bezoek aan onze Engelse 

voetbalvrienden van Stanway Villa in Colchester. Deze uitwisseling 

bestaat al zo’n 40 jaar binnen RKSV Heeze. In een volgende LINK 

wordt hier meer aan dacht aan besteed.

SUPER GESLAAGDE SENIORENMIDDAG
Op 7 april vond de jaarlijkse seniorenmiddag plaats. De senioren 

die werden ontvangen met een kopje koffie / thee en wat lekkers. 

De wedstrijd Heeze 1 - RPC 1  begon om 14.30 uur. Door de dames 

van de organisatie (Monique Moerenhout, Wilma Nijssen, Erica van 

Seggelen en Miranda van Stiphout)  werden de senioren begeleid naar 

de tribune. In de rust werden ze op de tribune wederom voorzien van 

een kopje koffie of thee. En na de wedstrijd werd op het zonovergoten 

terras nog heerlijk nageborreld.

UITSLAG SPONSOR-ENQUÊTE
Het financiële budget binnen onze vereniging wordt, naast 

de contributiefactor en kantineopbrengst, in belangrijke mate 

(mede) bepaald door sponsoren. RKSV Heeze prijst zich dan 

ook erg gelukkig met deze zeer gewaardeerde en onmisbare 

sponsorsteun.

De sponsorcommissie besloot om onze sponsoren te polsen 

omtrent hun gevoelens jegens onze vereniging. Aan de 

sponsoren werd via een enquêteformulier gevraagd om hun 

mening te ventileren. De respons welke wij hierop ontvingen was 

bovengemiddeld, hetgeen o.i. getuigt van een grote betrokkenheid 

van onze sponsoren.

Met uitzondering van enkele incidentele (en terechte) 

opmerkingen/verbeterpunten, blijkt uit deze enquête een grote 

meerderheid het sponsorbeleid van de RKSV Heeze ten volle te 

kunnen onderschrijven. Het behoeft dan ook geen nader betoog 

dat, met name binnen de sponsorcommissie, deze positieve 

waardering op grote bijval kan rekenen.

Het sterkt de sponsorcommissie dan ook in de uitvoering van 

hun beleid en hoopt met veel vertrouwen de toekomstige 

samenwerking met onze sponsoren te continueren en waar nodig 

de aangegeven verbeterpunten te implementeren.

De sponsorcommissie

CLUBPAGINAACTIVITEITEN  KALENDER

27  mei  Eind BBQ en    
                lager seniorentoernooi

9  jun     Clubdag en Penaltybokaal

10  jun   Spijkerspelen       
     (Vriendenkring Schenkels)

15 t/m   El Grisio jeugdkamp
17  jun

Het kan dan nog zo vriendelijk en gemoedelijk verlopen 

in het team, er zijn ook boetes om ervoor te zorgen dat 

iedereen de afspraken nakomt. Zo is er bijvoorbeeld €5 

boete voor spelers die te laat komen, €10 boete voor 

spelers die zich te laat afmelden en een dikke €20 voor 

de spelers die zonder iets te laten weten niet op komen 

dagen.  

Deze boetes gaan naar een teambarbecue en een 

teamweekend aan het einde van het seizoen. Zo heb 

je bij een nadeel alsnog een voordeel. Dat hebben de 

mannen van Heeze 5 goed bedacht.  

Tijdens het praten met de mannen laten de sportieve 

aspecten het nog wel eens afweten en worden er meer 

verhalen over de kantine en de kleedkamer naar boven 

gehaald. Stefan merkt op: “Het gaat wel vaak over bier 

in een voetbal interview hè?” Waarop John antwoordt: 

“Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over.” 

Dat geeft wel een goed beeld van de lol en het plezier 

binnen het team. Het is “een grote groep in plaats van 

meerdere kleine groepjes”, zeggen de spelers. Daarom 

groeien ze allemaal snel en spelen ze graag samen.  

Op de vraag ‘Wat moet er beter?’ komen dingen als: 

passen, bal aannemen, rust houden en conditie. Om 

eerlijk te zijn gaan die dingen bij meerdere teams bij 

de senioren fout, maar je merkt ongetwijfeld dat de 

basis er niet bij iedereen is ingestampt. Misschien 

moet je, ongeacht je leeftijd, verplicht je eerste seizoen 

doorbrengen bij de mini’s of de F’jes. Op die manier 

beschikt elke nieuwe speler van Heeze over de 

fundamentele kwaliteiten. Stefan zegt enthousiast: “Wie 

weet, als we 25 jaar bij elkaar blijven worden we vast 

wel een keer kampioen.” Dat is de instelling die je moet 

hebben, daar zal het bij deze heren niet aan liggen.  

Enkele hoogtepunten van het seizoen: er waren ooit 

14 man op de training, ze hebben een 5-0 overwinning 

geboekt op een team dat uit de competitie is gehaald 

en John heeft aan het einde van een wedstrijd de 

aanvoerdersband mogen dragen. 

Het mooie aan voetbal is dat soms kleine dingen al 

een hele prestatie kunnen zijn, daarom houden we zo 

van het spelletje. Je voetbalt al jaren of je bent pas net 

begonnen: de bal is rond en kan raar rollen.
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

POSITIEF COACHEN
Tekst: MAARTEN WIJFFELAARS

het beste als hij of zij veel energie heeft. Blessures, 

vermoeidheid en willen stoppen met de sport 

komen vaak voort uit het roofbouw plegen op het 

energiesysteem.

4. WAT IS DE ROL VAN CLUBS OM BIJ TE DRAGEN 

AAN EEN POSITIEVE SPORTOMGEVING?

Clubs kunnen ouders, trainers en coaches bewuster 

maken dat sporten leuk is voor kinderen en dat 

plezier op de eerste plaats moet staan. Dit geldt 

ook voor de jonge topsporters of de selectieteams 

van een vereniging. Sport is een prachtig 

middel voor het verwerven van life skills, zoals 

doorzettingsvermogen, discipline en geloof in eigen 

kunnen.

5. ALS JE NIET BLIJ BENT MET DE COACH, WAT 

DOE JE DAN ALS OUDER?

Maak vooral bespreekbaar waar je tegenaan loopt, 

zodat de coach weet wat er speelt. Doe dat op een 

respectvolle manier, blijf rustig, luister en stel open 

vragen om te achterhalen wat de beweegredenen 

zijn van de coach. Relativeer: De coach is 

waarschijnlijk een vrijwilliger, die deze rol uit goede 

bedoelingen heeft opgepakt. Waardeer ook zijn of 

haar inzet als coach. 

6. WAAROM STOPPEN VEEL KINDEREN OP DE 

MIDDELBARE SCHOOL MET SPORTEN?

Dit komt vaak doordat het ongedwongen spel 

met vriendjes verandert in het moeten presteren. 

Sporten kan ervaren worden als een verplichting 

en kinderen willen hun ouders vaak ook niet 

teleurstellen. Daartegenover staat het gamen, 

een virtuele wereld waarin jongeren zelf de regie 

hebben. Gamen voelt vrij, zonder verplichtingen. 

Niet gek dat kinderen helaas dagelijks uren 

besteden aan gamen in plaats van aan sporten. 

Positieve trainingen met veel variatie en 

verantwoordelijkheid kunnen dat voorkomen.

“HET LEVEN WORDT EEN STUK GEMAKKELIJKER, 

WANNEER WE DE LAT VAN VERWACHTINGEN 

EEN STUKJE LAGER LEGGEN……”

HOE WORD IK
EEN BETERE TRAINER/COACH?

In Link 6 hebben we gekeken hoe we elkaar kunnen 

helpen om positief te coachen in de praktijk te 

brengen. Onder de kopjes begin klein en je kunt het 

niet alleen hebben we tips gegeven. Hopelijk zijn 

er trainers en coaches die de eerste stappen naar 

positief coachen hebben gezet. We horen graag hoe 

het is bevallen en wat er veranderd is.

Deze keer hebben we een artikel opgenomen met 

handvatten voor een trainer

HOE WORD IK EEN BETERE TRAINER/COACH? 

Op www.sportplezier.nl vonden we een artikel waarin 

aan de hand van zes vragen aan sportpsycholoog 

Jan Sleijfer, zijn visie op het trainen van jeugd 

wordt beschreven: “DE TRAINER MOET HET 

ZELFVERTROUWEN VAN DE SPORTER VOEDEN 

EN ZELFSTANDIGHEID STIMULEREN". Omdat dit 

artikel perfect aansluit op onze campagne “positief 

coachen” hebben we hierna een samenvatting 

opgenomen.

1. WAT IS KENMERKEND VOOR EEN GOEDE 

TRAINER?

Een goede trainer daagt elke sporter positief uit, 

zodat hij kleine succesjes ervaart die duiden ‘op 

beter worden’. Hij/zij laat de sporter steeds meer zijn 

of haar verantwoordelijkheid dragen waardoor het  

zelfvertrouwen en motivatie toeneemt en de speler 

(ook buiten de sport) steeds beter presteert.

2. WAT VINDT U: COACHEN OP RESULTATEN OF 

PERSOONLIJKE VOORUITGANG?

Teveel coachen op resultaat zorgt ervoor dat 

sporters eerder verkrampen, minder risico’s 

durven te nemen, faalangst ontwikkelen en vaker 

zelfcontrole verliezen bij tegenslagen. 

Richt je op persoonlijke vooruitgang, in plaats van 

de focus op resultaat dan wordt winnen een prettig 

bijproduct van een goede uitvoering! Als je veel wil 

winnen, moet je er weinig mee bezig zijn! 

3. HOE HAAL JE ALS TRAINER EN/OF COACH HET 

BESTE UIT EEN SPORTER?

Een positief trainingsklimaat creëren is veel 

effectiever dan sporters uitschelden of een straf 

opleggen tijdens de training. Een sporter presteert 
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WEL OF GEEN
KUNSTGRASVELD?

De laatste maanden is er heftig gediscussieerd over het gebruik, maar 
waarom zijn er nou mensen juist wel tevreden met kunstgras en de anderen 
verafschuwen het dat er op een veld gevoetbald wordt met kunstgras?

Een groot voordeel van kunstgras de investering 

in de velden. Kunstgras is dan wel erg prijzig, maar 

gaat daarentegen wel een stuklanger mee dan 

natuurgrasvelden. Dit is dus veel handiger voor 

amateur clubs die niet zo veel geld te besteden 

hebben voor het onderhoud van de velden. 

Natuurgras velden lopen vaak schade op: bij een 

wedstrijd, slecht weer en als er iets over heen komt. 

Bijvoorbeeld een goal dan krijg je in plaats van gras 

een lange lijn zand. Wat ook handig is bij een plastic 

veld is dat je nooit gaten hebt of kuiltjes in de grond 

waar je over struikelt, in het slechtste geval breek je 

dan zelfs wel iets en mag je een tijdje niet sporten. Als je 

een wedstrijd op kunstgras speelt weet je eigenlijk bijna 

altijd zeker dat de wedstrijd doorgaat. Stel het regent gaan 

natuurgrasvelden vlug kapot en wordt het onbespeelbaar. 

Op een kunstgras veld heb je daar geen last van. Als laatste 

hoef je bij kunstgras niet steeds opnieuw de lijnen op de 

velden te schilderen. Dat blijft bij kunstgras gewoon zitten 

en verschuift daarnaast ook niet.

Nadelen van een kunstgras veld heb je ook meer dan 

genoeg. Door die nadelen wordt er nu ook zwaar 

gediscussieerd. Hier een paar van veel besproken zaken 

waarom kunstgras volgens velen mensen in de toekomst 

afgeschaft moet worden. Een klein nadeel van kunstgras 

is het onderhouden. Zoals u al heeft gelezen hoeft er 

niet zo gek veel aan kunstgras te gebeuren om een goed 

speelveld te hebben, maar stel er is iets aan de hand met 

het kunstgras moet er iemand komen die er verstand van 

heeft en dat kan nog wel eens duur zijn. Bij een normaal 

natuur veld kan de terreinknecht nog wel wat doen. 

Daar zitten dan geen kosten aan verbonden, maar bij 

kunstgras moet er dus een persoon komen om het op 

te lossen. Kunstgras kan ook voor competitie vervalsing 

zorgen. Een thuis voetballende club met natuurgras kan er 

erg van profiteren als er een club langskomt die normaal 

alleen maar op een natuurgras speelt. Dat komt doordat de 

bal op kunstgras veel anders beweegt dan op natuurgras. 

De bal ligt bijna nooit stil, hij beweegt door. Daar kun je 

op trainen. En het andere team kan daar niet op trainen 

en moet in de wedstrijd wennen aan het veld. Kunstgras 

is ook slecht voor je gewrichten. Wanneer jij een klap op 

moet vangen heb je bij natuurgras nog wat demping, maar 

dat heb je bij kunstgras helemaal niet waardoor je een 

grotere kans loopt op blessures. Waardoor kunstgras de 

laatste weken/maanden zo in het nieuws is, is omdat in het 

kunstgras zitten zwarte bolletjes. Die zelfde zwarte bolletjes 

zouden ziekte bij hun kunnen dragen. Als jij als keeper 

naar de bal duikt of als speler op de grond komt en je die 

zwarte bolletjes in je krijgt zou je ziektes kunnen krijgen 

(zoals bijvoorbeeld de ziekte kanker). Gelukkig heb je bij 

natuurgras geen zwarte korreltjes. Nog een groot nadeel 

van kunstgras is het slidings maken of het duiken van 

keepers. We kennen het allemaal wel. Jij maakt een sliding 

en heel je knie ligt open en er komt veel bloed uit. Een 

kunstgrasveld is vaak droog en stroef en dus geen fijne 

plek om slidings op te maken. Uiteindelijk worden het dan 

vervelende wonden op je lichaam.

Mijn eigen mening: Ik ben persoonlijk geen voorstander 

van kunstgras. Ik zelf als keeper haat het om op kunstgras 

te spelen. Kijk bijvoorbeeld maar eens als je duikt. Als 

je op een beetje slecht kunstgras veld speelt zit na een 

duik een heel je shirt onder de zwarte korreltjes. En twee, 

wanneer je je shirt of onder shirt niet goed in je broek zit 

krijg je brandwonden bij je heupen. Wat mij ook stoort is 

dat Nederland bijna het enige land is waar op kunstgras 

gevoetbald wordt en oké de meesten van ons zouden 

waarschijnlijk niet erg vaak naar het buitenland gaan om 

daar een toernooi te spelen, maar stel je bent er toevallig 

wel; heeft niemand kunstgras. Je hoort het de grote 

eredivisie teams ook al zeggen: Wij willen geen kunstgras 

en er het liefst ook niet op spelen. Dat komt natuurlijk 

omdat zij buiten de Nederlandse competitie er niet op 

zullen voetballen. Zeg mij nou eens: Wie heeft in de grote 

Europese competities kunstgras? En al helemaal niet in de 

Champions of Europa League!

Ik ben zelf tegen kunstgrasvelden en ik ben daardoor ook 

blij dat wij als club dat niet hebben. 

Conclusie: Natuurlijk heeft een kunstgrasveld voordelen, 

maar buiten het amateur voetbal kan het eigenlijk gewoon 

niet.
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EL GRISIO 2018! 
Elk jaar staat ons super spectaculaire
El Grisio kamp op het programma.
Dus ook dit jaar!

Dit is voor de categorie JO11 en JO13. Zoals elk jaar 

hebben we een thema voor het kamp. Dit jaar is dat 

de Rode Duivels. Helaas doet Nederland niet mee 

met het WK voetbal in Rusland en dus juichen we 

voor onze buren België! We gaan tenslotte in België 

ook altijd op kamp. Alleen dit jaar zal het El Grisio 

anders zijn dan andere jaren. Er zijn veel jeugdige 

leiders bijgekomen die jullie misschien wel kennen. 

Ze zitten vol met leuke en vernieuwde ideeën! Dus 

El Grisio 2018 zal er één zijn om nooit te vergeten. 

Misschien is het ook je laatste kans om mee te gaan 

op kamp! Pak deze kans dan! En voor degene die de 

eerste keer meegaan: Het is altijd leuk en gezellig! 

Er worden door het hele weekend leuke spelletjes 

gedaan en je kan grote bekers winnen die je 1 heel 

jaar mag houden! Wie wil dat nou niet?!

37

TIEN TIPS OVER
VERDEDIGEN

1. Zorg dat je altijd tussen de bal en de goal blijft verdedigen. 

2. Stap nooit te vroeg in, want je tegenstander kan al snel een   

 schijnbeweging maken. 

3. Zorg dat de man niet te vrij staat en dat hij snel weg kan lopen. 

4. Focus en concentreer je op de bal.

5. Als je tegenstander er doorheen is zorg dan toch dat je meeloopt   

 want als de bal terug kaatst kun je de bal meenemen. 

6. Denk van te voren alvast wat je gaat doen en kijk om je heen waar je  

 tegenstanders staan. 

7. Als je tegen twee tegenstanders staat moet je elkaar coachen, maak  

 het jezelf niet te moeilijk in zulke situaties.  

8. Als je alle tijd hebt moet je de rust bewaren. Schiet niet zomaar een   

 bal weg. Probeer op te bouwen, behalve als het echt niet anders kan. 

9. Als je geen tegenstander hebt zorg dan dat je in de vrije ruimtes loopt. 

 Zo voorkom je dat de tegenstanders in de vrije ruimtes weg gaan lopen. 

10. Ben nooit bang voor de bal. Ben juist effectief op de momenten dat  

 het gevaarlijk dreigt te worden.
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